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1. Вступ 

Формування економічних знань реалізується через поєднання пізнавальних, 

теоретичних і практичних компонент навчання. Практичні компоненти економічно 

освіченої людини складають мотивацію та вміння постійно підвищувати 

компетентність та практично використовувати нові знання для вдосконалення та 

розвитку технічного, технологічного,фінансового, соціально-економічного, 

правового та іншого забезпечення організаційно-економічних та управлінських 

процесів, розвивати особистісний та колективний потенціал економічної діяльності 

на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності. 

Висока якість підготовки сучасного фахівця забезпечується поєднанням 

фундаментальних та спеціальних знань із практичною підготовкою. 

Виробнича практика орієнтована на формування в студентів практичного 

уміння і навичок в сфері маркетингу, ознайомлення із ситуаційними поточними і 

тактичними завданнями в службах маркетингу підприємств, а також розвитку 

системного мислення в процесі нагромадження і класифікації фактичного матеріалу. 

Базами практики можуть бути підприємства усіх форм власності. 

Основні обов’язки студента під час проходження практики: 

– своєчасно прибути на базу практики і зареєструватись у відповідних службах; 

– пройти інструктаж з правил техніки безпеки; 

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства та етики 

ділового спілкування; 

– виконувати програму практики у відповідності із календарним планом робіт; 

– систематично вести щоденник практики та своєчасно підготувати звіт про 

виконання програми практики; 

– ефективно використовувати відведений час для проходження практики; 

– здійснювати змістовну підготовку до кожної ділової зустрічі з працівниками 

підприємства, відповідальними за організацію практики. 

Обов’язки керівників практики від навчального закладу: 

– своєчасно видати студентам індивідуальні завдання; 

- видати студентам щоденник з розпорядженням на практику, які студент 
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заповнює та завіряє у деканаті факультету; 

– разом із керівником від бази практики закріпити студентів за підрозділами 

підприємства; 

– контролювати виконання календарного плану та всієї програми практики; 

– контролювати дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього 

розпорядку підприємства; 

– проводити консультації для студентів по окремих розділах програми 

практики та індивідуальних завданнях; 

– приймати захист звітів по практиці. 

Обов'язки керівників практики від бази практики: 

– разом із керівником від навчального закладу закріпити студентів за 

підрозділами підприємства; 

– забезпечити студентів робочими місцями; 

– здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в 

одержанні необхідних матеріалів для виконання програми практики; 

– контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників практики і 

додержання трудової дисципліни; 

– інформувати керівника практики від навчального закладу в разі порушення 

студентом трудової дисципліни; 

– перевіряти звіти про практику, давати письмові характеристики студентам з 

оцінкою їх ставлення до робочих завдань, дотримання ними трудової 

дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


